
Pavel Uhl, advokát

V Praze dne 13. dubna 2021

Věc: správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra vydanému dne  8. dubna 2021 
pod čj. MV- 57001-2/OBP-2021 podaná podle § 65 an. soudního řádu správního

Žalobce: Ing. Vojtěch Razima, nar. dne 6. prosince 1968, bytem Pražská 1148/59, 102 00 
Praha 10 – Zahradní město, 

zastoupený dle plné moci advokátem Pavlem Uhlem, 
č. osvědčení ČAK 10960, se sídlem Kořenského 15, 
150 00 Praha 5 – Smíchov, datová schrána  5iza9qd 
podepsáno  elektronickým  podpisem  vytvořeným 
kvalifikovaným certifikátem S/N: 1709235 (1A:14:B3) 
vydaným  PostSignum  Qualified  CA  -  Česká  pošta, 
s. p. IČ: 47114983, Česká republika

Žalovaný: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 
34 Praha 7, datová schrána 6bnaawp

elektronicky: do datové schrány snkabbm

přílohy: plná moc
osvědčení o registraci k DPH právního zástupce žalobce
doklad o úhradě soudního poplatku
další přílohy dle textu
napadené rozhodnutí 

poplatek: 3000,-Kč je uhrazen bankovním převodem pod variabilním symbolem 738 na 
číslo účtu 3703-2928021/0710 (doklad o platbě přiložen)
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Pavel Uhl advokát

I.

Vylíčení skutkových a právních okolností před podáním žaloby

[1] Žalobce dne 1. března 2021 oznámil místně a věcně příslušnému orgánu státní správy na úseku 
výkonu práva shromažďovacího, a to Magistrátu hlavního města Prahy (dále též správní orgán prvního 
stupně),  že svolává shromáždění na den 18.  dubna 2021 v čase mezi 12:00 a 14:00 na náměstí  U 
Svatého Jiří v Praze na Hradčanech, „u Carratiho kašny, zhruba mezi katedrálou sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha a bazilikou sv.  Jiří“,  s  předpokládaným počtem pěti  účastníků shromáždění a oznámeným 
účelem shromáždění „vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu svolané u příležitosti  
mezinárodního dne památek a sídel“. Rozestup dvou metrů měl být zajištěn prostřednictvím držení 
transparentu, přičemž rozteče jeho tyčí byly větší než dva metry. 

[2] Správní orgán prvního stupně vyzval dne 11. března 2021 žalobce, aby doložil souhlas vlastníka 
pozemku, protože vycházel z předpokladu, že zvolené místo konaného shromáždění je mimo veřejné 
prostranství  a  podle  §  5  odst.  4  zákona  č.  84/1990  Sb.,  o  právu  shromažďovacím  (dále  též  
shromažďovací zákon), ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí přiložit v takovém případě souhlas 
vlastníka pozemku: „(4)  Má-li  se  shromáždění  konat  pod širým nebem mimo veřejná prostranství,  je  svolavatel  
povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.“.

[3] Žalobce  naopak  považoval  (a  považuje)  místo,  kde  se  má  shromáždění  konat,  za  veřejné 
prostranství,  které  žádný takový souhlas  nevyžaduje.  Nepředložil  tedy vyžadovaný souhlas.  Správní 
orgán prvního stupně následně dne 29. března 2021 oznámení odložil postupem předvídaným v ust § 5  
odst. 6 shromažďovacího zákona: „(6) Neodstraní-li svolavatel vady oznámení v úřadem stanovené lhůtě nebo se  
nejedná o shromáždění podle tohoto zákona, úřad oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží. Rozhodnutí o  
odvolání musí být vydáno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání odvolání.“.

[4] V  odůvodnění  usnesení  bylo  rozvedeno,  že  nádvoří  Pražského  hradu  není  veřejným 
prostranstvím, protože se jedná o uzavřený prostor. Dále argumentoval územním plánem a zápisem v 
katastru  nemovitostí.  Také  argumentoval  tím,  že  se  jedná  o  prostor  chráněný  podle  zvláštních  
bezpečnostních předpisů, který je fakticky uzavřen.

[5] Žalobce podal dne 30. března 2021 proti usnesení o odložení odvolání, ve kterém namítal, že 
územní plán a katastrální evidence používají regulativ, který se používá běžně i na veřejná prostranství.  
Současně  uvedl  že  samotný  fakt,  že  někdo  znepřístupní  nějaký  prostor,  z  něj  nečiní  neveřejné 
prostranství, přičemž klíčové pro řešení otázky je předchozí status a oprávnění vlastníka, který vyloučil  
ostatní z veřejného užívání, tak učinit. Poukázal mimo jiné i na to, že Pražský hrad je od nepaměti  
veřejným prostranstvím.

[6] Dne 8. dubna 2021 pak  žalovaný jako odvolací orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí 
správního orgánu prvního stupně potvrdil. Odvolací správní orgán přisvědčil obecné myšlence žalobce,  
že otázka veřejného prostranství je do značné míry věcí místního úzu, přičemž, pokud tento úzus je dán 
ve prospěch veřejného prostranství, je vlastník povinen strpět veřejné užívání takové věci. Žalovaný 
ovšem dospěl k opačnému závěru,  že areál  Pražského hradu není veřejným prostranstvím, protože  
nikdy nebyl zcela přístupný veřejnosti a vždy se na noc zavíral. Tento skutkový předpoklad nedoložil 
žádným podkladem, citací či odkazem. 

[7] Touto žalobou napadené rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra vydané dne 8. dubna 2021 
pod čj. MV- 57001-2/OBP-2021 bylo žalobci doručeno dne 9. dubna 2021.
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K důkazu: ohláška ze dne 1. března 2021
výzva správního orgánu prvního stupně ze dne 11. března 2021
usnesení o odložení oznámení správním orgánem prvního stupně ze dne 29. března 
2021
odvolání žalobce ze dne 30. března 2021
napadené rozhodnutí Ministerstva vnitra vydané pod čj. MV- 57001-2/OBP-2021 

II.

Vymezení návrhu

[8] Žalobce podává proti rozhodnutí Ministerstva vnitra vydanému dne 8. dubna 2021 pod čj. MV- 
57001-2/OBP-2021

žalobu,

kterou napadá toto rozhodnutí v plném rozsahu.

[9] Důvody žaloby jsou:

a) nezákonný postup při zjištění skutkového stavu,

b) nesprávné zjištění skutkového stavu,

c) nesprávné právní hodnocení skutkového stavu a

d) obcházení zákona.

III.

Odůvodnění žaloby

Ad a) Nezákonný postup

[10] Žalovaný  poměrně  správně  identifikoval  právní  podstatu  veřejného  prostranství,  kterou 
podepřel správnou citací nálezu Ústavního soudu vydaného pod sp. zn Pl. ÚS 21/02, podle kterého: „s  
ohledem na jistou archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem, tj.  
dlouhodobým užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté míry spolehnout, pokud jde o veřejná  
prostranství, na historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají zpravidla zafixováno užívání těchto statků od nepaměti , ́  ́  
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což se týká i eventuálních soukromých vlastníků těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto obecným  
užíváním, tedy že daný prostor jimi vlastněný za veřejné prostranství považují...“. 

[11] Podle  žalobce  je  povaha  veřejného  prostranství  skutečně  mnohdy  dána  historicky.  Určité 
prostranství  sice  může  být  nově  vybudováno  záměrně  jako  veřejné,  typicky  prostavěním  podle 
územního  plánu,  popřípadě  asanací  či  přestavbou  nějakého  prostoru,  ale  v  místech,  kde  existuje 
spontánně rostlá  městská struktura je  tomu tak,  že určitá  historická  prostranství  jsou od nepaměti  
vnímána jako veřejná. Na to pak žalovaný navázal úvahou či tvrzením, podle kterého: „Dle Ministerstva  
vnitra je zřejmé, že z hlediska „historické paměti obyvatel“ je areál Pražského hradu dlouhodobě vnímán jako objekt s  
určitou mírou regulace vstupu a pobytu.“. Tento závěr ovšem neopřel o jakýkoliv zdroj či o jakýkoliv důkaz, 
veřejnou  informaci,  urbanistickou  studii,  průzkum nebo jakkoliv  jinak  vyjádřený  závěr.  Závěr  se  z 
hlediska důkazního jeví jako zcela smyšlený či jako absolutní spekulace.

[12] Otázka,  zda  určitý  prostor  je  veřejný  nebo  neveřejný  je  otázkou,  jež  je  na  pomezí  stavu 
skutkového a právního. Jedná se o právní status, který je odvozen z fakticity, se kterou není možné 
nakládat arbitrárně, nebo z nějakého aktu, který má povahu aktu právního (kolaudace, rozhodnutí o 
změně využití území apod.), přičemž důsledky tohoto statusu jsou jak faktické, tak právní. Žalovaný 
nyní vyšel ze skutkového předpokladu, že areál Pražského hradu byl v minulosti vždy po nějakou denní 
či  noční  dobu uzavírán a jednalo se  vždy,  obrazně řečeno o „režimové území“,  tedy oblast,  které 
nesvědčí historický status veřejného prostranství. 

[13] Obecně platí, že správní orgán, o to více v situaci, kdy rozhoduje v posledním stupni, musí svá 
skutková  zjištění  podložit  nějakými  podklady.  V  nyní  souzené  věci  neexistuje  jediný  odkázaný 
dokument či zdroj, nebo třeba i osobní vzpomínka, které by tuto skutečnost dokládaly. Zjištění navenek 
vytváří  dojem,  že  se  jedná  o  ryzí  smyšlenku  či  spekulaci.  Takový  zásah do pravidel  spravedlivého 
procesu je o to závažnější, že se jedná prakticky o jediný věcný důvod napadeného rozhodnutí. Jde 
navíc o důvod, se kterým byl žalobce konfrontován až v okamžiku, kdy řízení skončilo. 

[14] Správní  orgán prvního stupně  formuloval  své  důvody jinak,  přičemž žalobce  je  v  podstatě 
argumentačně vyvrátil. Na to navázal žalovaný, který přišel s důvodem novým. V okamžiku, kdy jej  
žalobci sdělil ve svém rozhodnutí, tak ten už neměl možnost se mu bránit. Žalobce pouze na okraj 
dodává,  že  zákon  ukládá  rozhodnout  o  odvolání  do  tří  dnů,  což  vylučuje  možnost  seznamovat 
účastníka s novým právním názorem a podklady pro rozhodnutí, ale předpokládá to naopak to, že v 
otázkách podloženosti a přezkoumatelnosti jsou nároky na rozhodnutí, které je konečné a může být 
překvapivé, stran kvality podloženosti a přezkoumatelnosti o poznání vyšší.

[15]  Žalovaný tak založil své úvahy na neexistujících podkladech, na ryzí smyšlence, na které jako na 
jediné vystavěl právní argumentaci svého rozhodnutí, přičemž žalobce neměl procesní možnost s touto 
argumentační pozicí ani polemizovat. Takové rozhodnutí, především pro svou nepřezkoumatelnost, je 
tedy nezákonné.

Ad b) Ne  správné zjištění  

[16] Kromě vadného procesního postupu, jenž neumožňuje přezkoumat s definice více než sporný 
výsledek, je faktický závěr o tom, že areál Pražského hradu je historicky neveřejným prostranstvím, 
věcně nesprávný.
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[17] Žalobce má za to, že definice veřejného prostranství může být dána historicky, přičemž orgány 
veřejné moci mohou do tohoto stavu zasáhnout celkem neomezeně jedním z mnoha způsobů, kterým 
se  rozhoduje  o  změně  využití  území  nebo  o  užívání  stavby,  tedy  na  podkladě  územního  plánu  v  
důsledku rozhodnutí o změně využití území, popřípadě v důsledku kolaudace stavby, kterou může být i 
komunikace.  V takovém případě mohou do historického statusu zasáhnout orgány stavební správy, 
které jej mohou změnit.  V případě, že se jedná současně o komunikaci,  je možné, aby o možnosti  
veřejného užívání rozhodly jiné správní orgány, třeba silniční úřad.

[18] Obecně platí, že stav lze dovozovat z některých evidencí, které mají mnohdy spíše evidenční 
než konstitutivní význam. Například evidence katastru nemovitostí eviduje příslušný pozemek č. 81 (k. 
ú. Hradčany) jako ostatní komunikace, což podle přílohy č. 2 příslušné katastrální vyhlášky č. 357/2013 
Sb. znamená, že jedná o místní nebo účelovou komunikaci, jak tyto pojmy používá zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. 

[19] Podle tohoto zákona jsou místní komunikace  vždy veřejně přístupné (§ 6 odst. 1) a účelové 
komunikace  mají  poněkud komplikovanější  režim.  Pokud je  účelová komunikace mimo uzavřený 
prostor, který slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu, má se za  
to, že  je veřejně přístupná (§ 7 odst. 1).  Takový přístup lze omezit rozhodnutím silničního úřadu. 
Dokud se tak ale nestane, není takový přístup omezen. Žádné takové rozhodnutí vydáno nebylo.

[20] Pokud je účelová komunikace součástí uzavřeného prostoru, který slouží potřebě vlastníka nebo 
provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu, tak je z povahy věci veřejnost vyloučena (§ 7 odst. 2).  
Existuje-li pochybnost, zda se jedná o uzavřený prostor či objekt, rozhoduje silniční úřad. Neexistuje 
pak právní režim, podle kterého by se rozhodovala pochybnost, zda uzavřený objekt slouží potřebě 
vlastníka nebo provozovatele. Jinými slovy, zákon umožňuje silničnímu úřadu posoudit, zda se jedná o 
uzavřený prostor, ale nikoliv již to, zda slouží potřebám vlastníka nebo i veřejnosti.

[21] Podle žalobce se nyní nejedná o uzavřený prostor, protože se jedná o část města, která je z 
definice průchozí a která byla koncipována jako součást pěší komunikační sítě; nejedená se místo, které 
je  určeno  výhradně  k  potřebě  vlastníka  nebo  provozovatele  prostoru.  To,  kromě  transitní  povahy 
prostoru,  vyvrací  především  přítomnost  (minimálně)  dvou  významných  kostelů  určených  širší 
veřejnosti, pobočky České pošty, s. p., restaurace Vikárky, která zde fungovala několik staletí a dalších 
zařízení obsahujících služby veřejnosti. 

[22] Tyto skutečnosti vyvracejí možnost, že by se jednalo o uzavřený prostor, který slouží výhradně 
potřebám  vlastníka.  Jeví  se  jako  neudržitelná  myšlenka,  že  by  katedrála  svatého  Víta,  Václava  a 
Vojtěcha, která představuje historicky prvek české státnosti a národní emancipace, byla v uzavřeném 
prostoru, který slouží výhradně potřebám vlastníka či provozovatele areálu. Dlužno dodat, že v případě 
zastavěných  ploch  uvnitř  areálů,  včetně  zastavěných  komunikacemi,  pak  katastr  používá  přesnější  
označení zastavěná plocha a nádvoří.

[23] Evidence předmětného pozemku jako  ostatní komunikace tak svědčí ve prospěch závěru, že se 
jedná  o  veřejní  prostranství.  Označení  ostatní  komunikace zahrnuje  takovou  klasifikaci,  která  vždy 
implikuje užívání veřejností, s výjimkou uzavřených areálů sloužících výhradně vlastníkovi, které pak v 
katastru bývají označovány jako  zastavěná plocha a nádvoří. O uzavřený areál se při tom s ohledem na 
povahu míry vnitřního občanského vybavení zjevně nejedná. Dlužno dodat, že stejnou evidenci, tedy 
ostatní  komunikace má  například  sousední  Hradčanské  náměstí,  o  jehož  povaze  jako  veřejného 
prostranství nikdo nikdy nepochyboval. Katastrální evidence tak svědčí ve prospěch závěru že se jedná 
o prostranství veřejné.
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[24] O něco zajímavější jsou pak úvahy vedené v kontextu stavebního práva, které je jedním (nikoliv 
výlučným)  nástrojem,  jak  regulovat  nakládání  s  územím  městským  prostorem.  Žalobce  v  této 
souvislosti nesouhlasí s myšlenkou vyjádřenou žalovaným, podle které stavební určení pocházející z  
počátku 20. století nemůže „předurčit“ využití jednou pro vždy: „Za nepřípadné ovšem považuje Ministerstvo  
vnitra odkaz na zásady stavebního práva. Jednak z důvodu, že tvrzený účel, který měl platit před cca 100 lety, by byl už  
provždy neměnný, dále odvolatelem dovozený způsob užívání (dle poslední větší přestavby)“. Žalobce si pro pořádek 
dovolí určitý exkurs do oblasti stavebního práva a přechodu od neúplné historické  ad hoc regulace do 
regulace současné formální.

[25] Současné právo předpokládá, že stavbu, kam patří i komunikace, lze užívat pouze v souladu s 
kolaudací. Území pak lze využívat tak, jak se využívalo doposud, popřípadě v souladu s rozhodnutím o 
změně využití území, pokud má dojít k jeho změně oproti stávajícímu či historickému stavu. Přechod 
mezi  předpokládaným  faktickým  historickým  stavem  a  současnou  moderní  „úplnou  regulací“  pak 
vystihuje § 104 odst. 1 starého stavebního zákona z roku 1967 (zákon č. 50/1976 Sb.), podle kterého 
platilo, že „Nejsou-li zachovány doklady (především ověřená dokumentace), z nichž by bylo možno zjistit účel, pro  
který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním  
vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se  
užívá bez závad.“. Současný stavební zákon pak tuto normativní větu doslova opakuje ve svém § 125 
odst. 2. 

[26] V případě využití území pak shodný princip platí rovněž od roku 1976, kdy podle stavebního 
zákona je možné měnit využití území pouze na základě územního rozhodnutí (§ 31 odst. 1 starého  
stavebního zákona a § 76 odst. 1 současného stavebního zákona). Tento princip respektuje kontinuitu  
využití  území,  včetně  té  historické,  a  připouští  jeho  změnu  pouze  formálním  procesem  podle 
současného  práva.  Od  roku  1976  tak  nelze  sebedelším  užíváním  území  v  rozporu  s  dosavadním 
využitím území dosáhnout legálně změny využití území a současně není možné měnit kolaudační stav 
objektu cestou faktické změny užívání stavby, včetně komunikace.

[27] Nelze ani odhlédnout od toho, že stavební právo od roku 1976 zná pojem uzavřený prostor (§ 
14 odst. 4 a § 96 odst. 2 písm. e)); například vnitroblok, uzavřený areál školy apod., ve kterém není k 
umístění stavby zapotřebí územního rozhodnutí  a  postačí  územní souhlas,  protože umístění stavby 
nezasahuje do práv jiných osob. Tento pojem je vykládán i soudy. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze 
dne  27.  srpna  2009 vydaným pod čj.  7  As  48/2009 –  79  uvedl:  „II.  Uzavřeným prostorem je  prostor  
urbanisticky uzavřený, v němž existující stavby slouží určitému účelu užívání (např. areály školské, vnitrobloky) a kde  
nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním  
zákonem. III. Městský vnitroblok je ohraničen domy, které ho obklopují a uzavírají tak prostor, v němž jsou případně  
umisťovány další stavby.  Jen vnitroblok v tomto smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného  
prostoru  existujících  staveb.“.  Dlužno dodat  že  současný územní plán sídelního útvaru hlavního města 
Prahy oblast Pražského hradu také takto nehodnotí.

[28] Právní  závěr žalovaného,  že  staré stavební  určení nemůže předjímat využití  stavby či  území 
jednou provždy, tak nemůže obstát. Může a dokonce tak činí, ale je samozřejmě možné jej změnit. Od 
roku 1976 je  to možné pouze na základě přesně upravených procesů,  které zavazují  každého, a to  
dokonce i stát. Jsou to procesy, které jsou transparentní a ve kterých má veřejnost, popřípadě dotčené 
osoby svůj hlas. Argumentační pozice žalovaného, že si správa pražského hradu může podle své vůle 
změnit z titulu vlastnictví veřejné prostranství na jakýsi soukromý vnitroblok, ve kterém se náhodou  
nachází  národní  katedrála,  pošta,  služby občanské vybavenosti  a  jiné  veřejné  instituce,  tak nemůže 
obstát.
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[29] Pokud uchopíme takto vyložené právo, tak oblast Pražského hradu byla, pokud jde o režim 
situaci „od nepaměti“ veřejným prostranstvím. Už z četby povídek od Svatopluka Čecha se lze dočíst,  
že  vedle  tehdy  stavěné katedrály  existovala  hospoda na  Vikárce,  která  měla  otevřeno do pozdních 
hodin, což vylučovalo noční uzávěru, a v nižších částech Pražského hradu, například ve Zlaté uličce, se i 
běžně bydlelo. V oblasti byly krámy a obchody (dnes by se řeklo provozovny s prodejem zboží) a celý  
prostor sloužil k obvyklému pohybu lidí bez omezení; k tomu více Čech, Svatopluk: Nový epochální výlet  
pana Broučka, tentokrát do XV. století. Orbis, Praha 1951 (první publikace v roce 1888). Jakkoliv se jedná 
částečně o fikci, vylíčení poměrů konce 19. století je zde poměrně věrné a realistické. Fikční rozměr díla 
se netýká popisné části.

[30] Zásadní změnou pak prošel Pražský hrad ve 20. a 30. letech 20. století, kdy byl rekonstruován 
na  základě  urbanistického  projektu  prof.  Josipa  Plečnika,  jehož  hlavním  úkolem  bylo  učinit  z 
monarchistického  sídla  sídlo  demokratické:  „Smysl  těchto  požadavků  je,  Hrad  učinit  sídlem  presidenta  
demokratického; celá úprava Hradu zvenčí a uvnitř musí být prostou, umělecky ušlechtilou, symbolisující  ideu státní  
samostatnosti a demokracie. V témž duchu musí blízké okolí Hradu být regulováno. Národ pohlíží na Hrad jako na  
věc národní, a proto přeměně  Hradu, koncipovaného a provedeného monarchisticky, v Hrad demokratický, musí být  
věnována pozornost nejen presidentů, nýbrž také vlády.“; citováno ze závěti Tomáše Garriguea Masaryka ze dne 
20. dubna 1925. 

[31] Jakkoli  lze  pojem  přeměny  Hradu,  koncipovaného  a  provedeného  monarchisticky,  v  Hrad 
demokratický,  vnímat  různě,  rozhodně  se  nejedná  o  jeho  uzavření  a  izolaci.  Jednalo  se  naopak  o 
posílení  otevřenosti  a  prostupnosti  celého prostoru.  Tato  poslední  stavební  a  urbanistická  reforma 
areálu pak zavdává předpoklad jeho užívání do současnosti.

[32] K tomu je třeba dodat, že je pravda, že ne vždy byl tento stav respektován. V případě německé 
okupace v roce 1939 byl Pražský hrad obsazen německými vojsky, která zabránila volnému průchodu 
osob Pražským hradem: „I. nádvoří němečtí vojáci uzavřeli strážemi, takže příchod na hrad byl se strany Hradčan  
možný jen IV. nádvořím (Průchod I. nádvořím byl uvolněn ve druhé polovině dubna 1939.). Na požádání umožnili  
však p. kardinálovi  průjezd Matyášovou bránou ve  dnech velikonočních svátků.  Třetí  nádvoří  uzavřeli  strážemi u  
podjezdu k chrámu sv. Víta a pod chodbou do oratoře. Projíti směl jen ten, kdo se mohl vykázati legitimací, kterou  
vydalo  velitelství  3.  sboru.  Takové  legitimace  obdrželi  všichni  zaměstnanci  kanceláře  presidentovy.  Kontrola  dála  se  
liberálně a při vchodu pod balkonem na III. nádvoří vůbec ne.“ citováno dle  Zeman,  Pavel:  5. březen 1939 a 
obsazení Pražského hradu. In: Paměť a dějiny č. 2014/02, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 
ISSN: 1802-8241, str. 66.

[33] Tímto aktem faktické změny došlo ke změně veřejného prostoru v prostor neveřejný, protože 
nacistická okupační moc shodně s žalovaným v této věci dospěla k závěru, že by bylo „nepřípadné“, aby 
změna  Hradu  koncipovaného  a  provedeného  monarchisticky  v  Hrad  demokratický,  byla  „provždy  
neměnná“. Věcně tento krok pak byl tehdejší nacistickou okupační mocí odůvodněn rovněž shodně jako 
současné bezpečnostní kontroly, tedy důvody bezpečnostními. 

[34] Byť se jednalo o krok, ke kterému došlo před rokem 1976 a jeho fakticita by tak mohla právně  
redefinovat obvyklé využití území, nelze na tomuto mocenskému aktu přiznat žádné právní důsledky s  
ohledem  na  znění  ústavního  dekretu  č.  11/1944  Úř.  věst.  čsl.,  vydaného  3.  srpna  1944  a 
republikovaného vyhláškou č. 30/1945 Sb., o obnovení právního pořádku, podle kterého žádné akty 
okupační moci nemohly založit právně relevantní důsledky.

[35] Prostor  Pražského hradu pak  byl  veřejně  přístupný  až do roku  1976,  kdy tento stav  počal 
požívat ochrany před faktickou změnou, a pak ani nadále k této změně nedošlo. Tuto situaci potvrdil i  
žalovaným odmítnutý  předpis  rozvojového  územního  (a  jiného)  plánování,  a  to  vládní  nařízení  č.  
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55/1954 Sb., které platí doposud, jež v § 1 doslova následující: „Pražský hrad, sídlo presidenta republiky  
Československé  a  významná  historická  památka,  náleží  všemu  československému  lidu.“.  Normativní  význam 
tohoto předpisu sice žalovaný popírá, s poukazem na to, že se jedná o floskuli, nicméně jeho závěry  
nemohou obstát, stejně jako je pouhou floskulí v rozporu s právem jeho úvaha, že „[…]z důvodu, že  
tvrzený účel, který měl platit před cca 100 lety, by byl už provždy neměnný, […].“.

[36] Jakkoliv lze v dikci předpisu z roku 1954 vypozorovat určité dobové podmínění, představuje 
tento normativ nepochybně vyjádření vůle, jejíž podstatou je to, že i politický režim, který přišel v roce 
1948, jakkoliv byl nedemokratický, respektoval princip demokratického otevření hradu veřejnosti, jak jej 
definoval stavební záměr z 20. a 30. let 20. století, respektive nehodlal jej funkčně nijak popřít, pouze jej 
jinak ideově rámovat. Žalovaný sice popírá, že by tento normativ zakládal subjektivní právo každého na 
vstup, ale tento poměrně zjevný normativ nepochybně v sobě nese vůli zachovat prostory komunikací 
obecně přístupné veřejnosti. 

[37] Je tedy zjevné, že Pražský hrad byl do roku 1976 s výjimkou krátkého a právně nevýznamného 
excesu  v  podobě  nacistické  okupace,  vždy  veřejným  prostorem.  Charakter  využití  území,  jakkoliv 
nikoliv neměnný,  byl  v daný okamžik nepochybně dán jako veřejné prostranství  a  od té doby je  z 
hlediska práva ustálen a chráněn. Měnit je samozřejmě lze, ale způsobem, který předjímá právní řád, 
přičemž mezi tyto nástroje nepatří jednostranný akt vlastníka, který z užívání kohokoliv nebo všechny 
vyloučí.

[38] Žalobci je známo, že v období funkčního období prezidenta Václava Klause započala Správa 
pražského radu zavírat  oblast  v  noci  okolo 23:00 hodiny.  Tento akt  ovšem nemůže založit  změnu 
charakteru  místa,  protože  nemá  žádnou  relevanci.  Nemá  zákonný  podklad  a  nemůže  z  veřejného 
prostranství učinit soukromý vnitroblok.

[39] Obecně se pak má za to, že klíčovým zdrojem, který může do značné míry předurčovat, jestli  
příslušné  území  je  nebo  není  veřejným  prostranstvím,  je  územně  plánovací  dokumentace  nebo  jí  
příbuzné podklady. V nyní souzeném případě platný územní plán charakterizuje dané území jako oblast, 
která je označena kódem ZVO – ostatní (zvláštní komplexy občanského vybavení), což je oblast, kde se  
předpokládá občanská vybavenost. Její hlavní využití je definováno takto: „Plochy pro umístění areálů a  
komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní  
komplexy občanského vybavení  .  “. Z povahy takového regulativu pak plyne, že komunikace, které 
vedou k takto postaveným stavbám, jež mají sloužit veřejnosti (občanské vybavení), jsou z povahy věci 
veřejné. 

[40] Odpověď  na  fakticitu  v  této  oblasti  ovšem  mohou  dát  také  územně  analytické  podklady. 
Územně analytické podklady podle § 26 stavebního zákona „[…]  obsahují zjištění a vyhodnocení    stavu   a   
vývoje    území, jeho hodnot,   omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních  
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity  
využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení  
problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").“. Jestliže tedy 
územní plán představuje určitou vizi nebo „předpis“ do budoucna a nemusí reflektovat současný stav,  
tak naopak územně analytické podklady, kterou jsou pro tvůrce plánu informací, reflektují současný 
stav. Jsou popisem současnosti s úředně platným významem.

[41] Územně analytické podklady jsou při tom dokumentace, která se projednává a její výstup má 
charakter autoritativního výstupu orgánu veřejné moci. Jejich pořizovatel, kterým je orgán samosprávy 
vykonávající v přenesené působnosti státní správu, je povinen je projednávat s orgány samosprávy a 
dotčenými orgány státní správy. Územně analytické podklady po svém vydání a katalogizování jsou pro 
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pořizovatele územního či regulačního plánu nebo vydavatele územního rozhodnutí nadále informačně 
závazné. 

[42] Současně územně analytické podklady projednané a platné pro území hlavního města Prahy 
obsahují mimo jiné o pasportizaci území z hlediska veřejných prostranství. Institut plánování a rozvoje 
hlavního města  Prahy  pak  tyto  podklady  vkládá  do  veřejně  přístupné  aplikace,  které  dokáže  takto 
evidovaná  veřejná  prostranství  zobrazit;  aplikace  je  přístupná  na  adrese: 
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-praha-5000/.  Zobrazení  dané  lokality  pak  vypadá 
takto: 

[43] Z mapového výkresu, na kterém je zapnuté zobrazení veřejných prostranství  bíle  na pozadí 
fotografického leteckého mapového podkladu,  je  zjevné,  že celé nádvoří  Pražského hradu je  podle 
řádně  projednaných,  platných  a  závazných  územně  analytických  podkladů  veřejným prostranstvím. 
Území je označeno kódem VPN, což znamená „pěší prostranství“, jak plyne ze současně zobrazené 
legendy. I podle územně analytických podkladů se tedy jedná o místo veřejně přístupné – o veřejné  
prostranství.

[44] Žalobce tedy shrnuje, že příslušné místo historicky, tedy minimálně po zapomatovatelnou část 
novověku,  bylo  vždy  veřejným  prostranstvím.  Při  poslední  konceptuální  rekonstrukci  bylo  rovněž 
přebudováno  jako  místo  veřejné  a  veřejnosti  přístupné.  Tento  charakter  mu  s  výjimkou  faktické  
nacistické vojenské okupace neupřel žádný politický režim, včetně režimu, který uzurpoval moc v roce 
1948.  Od  roku  1976  by  ke  změně  charakteru  využití  území  muselo  dojít  právem  předjímaným 
postupem,  ke  kterému  ovšem  nedošlo.  Územní  plán  předpokládá,  že  místo  je  (a  bude)  veřejným 
prostorem, územně analytické podklady to stanoví a zápis v katastru rovněž. Všechny možné znaky 
veřejného místa, stejně jako jeho evidenční záznamy jsou tedy dány. Právní titul k omezení takového 
charakteru, ke kterému prokazatelné dochází, pak dán není.

[45] Na místo,  kde bylo nahlášeno shromáždění,  je tak třeba hledět na místo veřejné.  Napadené 
rozhodnutí je tak věcně nesprávné a nezákonné.
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Ad c) Ne  správné hodnocení  

[46] I pokud by bylo zjištěno, že po nějakou dobu, popřípadě stále, byla oblast Pražského hradu 
uzavírána po dobu nočních hodin, tak tato skutečnost nečiní z takového místa po dobu denních hodin 
neveřejné místo, ale toto místo zůstává po dobu přístupu jinak prostranství veřejné. Jestliže příslušný 
zákon uvádí, že [v]eřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další  
prostory  přístupné  každému bez omezení,  tedy sloužící  obecnému užívání,  a to  bez ohledu na vlastnictví  k tomuto  
prostoru, tak časové omezení přístupu do takového prostoru nemá důsledky na charakter místa, kdy je 
prostor přístupný každému bez omezení. 

[47] Obecně  platí,  že  i  veřejné  prostranství  lze  regulovat,  co  do  časově  regulovaného  přístupu. 
Případná  regulace  v  podobě  omezení  přístupu  po  nějakou  dobu  pak  nečiní  z  takto  regulovaného 
prostoru prostranství neveřejné. Jestliže jedněmi z typických míst, která jsou veřejným prostranstvím,  
jsou například tržiště, která jsou prakticky vždy na noc uzavřena, nebo parky, jejichž noční uzavírka je  
pravidelným znakem jejich provozu, tak z takové skutečnosti neplyne, že by takové místo postrádalo  
charakter veřejného prostranství.

[48] Tento názor zastává i odborná literatura, podle které je časově regulovaný a jinak neomezený 
přístup stále možným definičním znakem veřejného prostranství; více k tomu například  Mgr. Karel 
Černín, Ph.D.:  Veřejná prostranství, terra incognita. In:  Právní prostor dne 6. prosince 2019:  „Poněkud  
spornější je otázka, zda může být přístup omezen časově. Podle mého názoru fakt, že se park či tržiště ve vlastnictví obce  
na noc zavírají, není na překážku tomu, aby mohly být považovány za veřejné prostranství. Obezřetněji je však třeba  
přistupovat k časově omezenému užívání v případě, kdy se sporné veřejné prostranství nachází na pozemku fyzické či  
právnické osoby. Zde je třeba pečlivě vážit, zda omezením přístupu, byť jen částečným, není zpochybněna vůle dané osoby  
věnovat  svůj  pozemek  beze  zbytku  k  naplňování  veřejného  účelu.“;  dostupné  na: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/verejna-prostranstvi-terra-incognita#note-1.  V 
nyní  posuzovaném případě  se  ovšem nejedná  o  pozemek  fyzické  či  soukromé  osoby.  Jedná  se  o 
pozemek státní.

[49] Žalobce v souladu s citovaným autorem se domnívá, že pouhá časová regulace přístupu nečiní z 
prostoru prostranství neveřejné. Podmínka „bez omezení“. jak ji uvádí zákon se totiž vztahuje na dobu, 
kdy vstup přichází v úvahu. Pro názornost lze poukázat například na příklad Františkánské zahrady 
nebo Kateřinské zahrady v Praze, kterou jsou na noc zavírány, a přitom jsou širší veřejností vnímány  
jako součást veřejného prostoru. Úvaha žalovaného, že časové omezení ve vstupu vylučuje charakter 
veřejného prostranství, je pak nesprávná.

Ad d)   Obcházení zákona  

[50] Zákonodárce stanovil určitou ochranu před důsledky práva shromažďovacího, a to ve prospěch 
obou komor Parlamentu v samotném § 1 odst. 4 shromažďovacího zákona a pak rovněž ve prospěch 
Ústavního soudu v §  25 zákona o Ústavním soudu.  Jedná se  o omezení  závažné a  vyžadující  sílu  
zákona. Zákonodárce pak u vědomí toho, že takovou výjimku může stanovit, rozhodl, že v případě  
orgánů moci výkoné, včetně prezidenta republiky, takovou výjimku nestanoví.
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[51] Postup, tedy faktické uzavírání Pražského hradu a případné bezpečnostní kontroly, kterým se 
dosahuje téhož ve vztahu k prezidentu republiky, aniž by se respektovalo, že takovou kompetenci má 
pouze zákonodárce, je z povahy věci obcházením zákona. Jeho důsledkům pak nelze přiznat právní 
ochranu.

IV.

Právní režim projednání žaloby

[52] Shromažďovací zákon zná různé preventivní zásahy do práva shromažďovacího, jejichž výčet 
podává  jeho  ust.  §  11  odst.  1.  Takovou  žalobu  pak  soud  projedná  v  režimu  §  11  odst.  3 
shromažďovacího zákona, podle kterého musí, mimo jiné, rozhodnout do tří pracovních dnů od podání 
žaloby.

[53] Nyní je napadeno rozhodnutí, kterým se potvrzuje usnesení, jímž se oznámení shromáždění 
odkládá.  Věcně  vzato  se  tím zasahuje  stejnou měrou  do práva  shromažďovacího jako kdyby  úřad 
shromáždění zakázal, protože v důsledku odložení oznámení, nejsou státní správa a policie, jež v terénu 
výkon práva garantují, připraveny zajistit přístup do místa shromáždění. Do práva konat shromáždění je  
tak zasaženo a to tak, že je toto právo, jež v sobě subsumuje i právo na výběr místa shromáždění, zcela  
popřeno. Veřejná správa tak užila jí svěřených nástrojů v podobě napadeného a jemu předcházejícího 
rozhodnutí k tomu, aby právně i fakticky zabránila konat shromáždění.

[54] Původní záměr zákonodárce byl takový, že jakýkoliv akt, kterým se oznamovateli jeho ohlášce 
shromáždění nepropůjčí  důsledky v podobě garance legality  takového shromáždění,  je  zásahem do 
tohoto práva, které podléhá soudnímu přezkumu ve lhůtě tří dnů. Novelou zákona č. 252/2016 Sb.  
vnesl zákonodárce do zákona možnost odkládat shromáždění, která jsou podle něj vadná. Zákonodárce 
tím rozhodně nehodlal vytvořit procesní prostor pro zabránění konání shromáždění, jenž by nepožíval  
ochrany v soudním řízení, a to v režimu třídenního přezkumu. Popíralo by to základní princip ochrany 
tohoto práva a umožňovalo by to obcházení této soudní ochrany. Napadené rozhodnutí a rozhodnutí 
jemu předcházející má stejné účinky a faktické dopady jako zákaz zhromáždění.

[55] Mezeru v zákoně, který nestanoví výslovně, že nyní napadené rozhodnutí je třeba přezkoumat 
ve  stejném  režimu  jako  rozhodnutí  dle  §  11  odst.  1  zákona  shromažďovacího  zákona,  je  třeba  
překlenout tak,  že  i  nyní je  třeba rozhodnout v režimu dle  § 11 odst.  3 zákona shromažďovacího 
zákona. Žalobce má tedy za to, že soud by měl o této žalobě rozhodnout do tří dnů. Pro usnadnění 
procedury přikládá žalobce k žalobě všechny dokumenty, které jsou součástí spisu. Současně žalobce 
sděluje,  že  stejnopis  žaloby  zasílá  i  na  vědomí  žalovanému,  aby  se  s  ním seznámil  v  dostatečném 
předstihu.

V.

Návrh výroku rozhodnutí

[56] Žalobce má tedy za to, že orgány státní správy nepřípustně zasáhly do práva shromažďovacího. 
Odložily  oznámení shromáždění,  které bylo bezvadné.  Svým krokem dosáhly stejného účinku,  jako 
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kdyby shromáždění zakázaly. Žalobce se tedy domáhá před soudem ochrany tohoto práva. S ohledem 
na uvedené navrhuje žalobce, aby soud vydal toto rozhodnutí:

Rozhodnutí  Ministerstva  vnitra  vydané  dne  8. dubna  2021  pod  čj.  MV- 
57001-2/OBP-2021 a  usnesení Magistrátu hlavního města Prahy vydané dne 29. 
března 2021 pod čj. MHMP 380354/2021 a sp. zn. S-MHMP 274867/2021 se ruší. 

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení k rukám právního zástupce 
žalobce do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Pavel Uhl, advokát,

dle plné moci za

Ing. Vojtěcha Razimu, žalobce
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	[1] Žalobce dne 1. března 2021 oznámil místně a věcně příslušnému orgánu státní správy na úseku výkonu práva shromažďovacího, a to Magistrátu hlavního města Prahy (dále též správní orgán prvního stupně), že svolává shromáždění na den 18. dubna 2021 v čase mezi 12:00 a 14:00 na náměstí U Svatého Jiří v Praze na Hradčanech, „u Carratiho kašny, zhruba mezi katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha a bazilikou sv. Jiří“, s předpokládaným počtem pěti účastníků shromáždění a oznámeným účelem shromáždění „vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu svolané u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel“. Rozestup dvou metrů měl být zajištěn prostřednictvím držení transparentu, přičemž rozteče jeho tyčí byly větší než dva metry.
	[2] Správní orgán prvního stupně vyzval dne 11. března 2021 žalobce, aby doložil souhlas vlastníka pozemku, protože vycházel z předpokladu, že zvolené místo konaného shromáždění je mimo veřejné prostranství a podle § 5 odst. 4 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (dále též shromažďovací zákon), ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí přiložit v takovém případě souhlas vlastníka pozemku: „(4) Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.“.
	[3] Žalobce naopak považoval (a považuje) místo, kde se má shromáždění konat, za veřejné prostranství, které žádný takový souhlas nevyžaduje. Nepředložil tedy vyžadovaný souhlas. Správní orgán prvního stupně následně dne 29. března 2021 oznámení odložil postupem předvídaným v ust § 5 odst. 6 shromažďovacího zákona: „(6) Neodstraní-li svolavatel vady oznámení v úřadem stanovené lhůtě nebo se nejedná o shromáždění podle tohoto zákona, úřad oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží. Rozhodnutí o odvolání musí být vydáno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání odvolání.“.
	[4] V odůvodnění usnesení bylo rozvedeno, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, protože se jedná o uzavřený prostor. Dále argumentoval územním plánem a zápisem v katastru nemovitostí. Také argumentoval tím, že se jedná o prostor chráněný podle zvláštních bezpečnostních předpisů, který je fakticky uzavřen.
	[5] Žalobce podal dne 30. března 2021 proti usnesení o odložení odvolání, ve kterém namítal, že územní plán a katastrální evidence používají regulativ, který se používá běžně i na veřejná prostranství. Současně uvedl že samotný fakt, že někdo znepřístupní nějaký prostor, z něj nečiní neveřejné prostranství, přičemž klíčové pro řešení otázky je předchozí status a oprávnění vlastníka, který vyloučil ostatní z veřejného užívání, tak učinit. Poukázal mimo jiné i na to, že Pražský hrad je od nepaměti veřejným prostranstvím.
	[6] Dne 8. dubna 2021 pak žalovaný jako odvolací orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil. Odvolací správní orgán přisvědčil obecné myšlence žalobce, že otázka veřejného prostranství je do značné míry věcí místního úzu, přičemž, pokud tento úzus je dán ve prospěch veřejného prostranství, je vlastník povinen strpět veřejné užívání takové věci. Žalovaný ovšem dospěl k opačnému závěru, že areál Pražského hradu není veřejným prostranstvím, protože nikdy nebyl zcela přístupný veřejnosti a vždy se na noc zavíral. Tento skutkový předpoklad nedoložil žádným podkladem, citací či odkazem.
	[7] Touto žalobou napadené rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra vydané dne 8. dubna 2021 pod čj. MV- 57001-2/OBP-2021 bylo žalobci doručeno dne 9. dubna 2021.
	[8] Žalobce podává proti rozhodnutí Ministerstva vnitra vydanému dne 8. dubna 2021 pod čj. MV- 57001-2/OBP-2021
	žalobu,
	kterou napadá toto rozhodnutí v plném rozsahu.
	[9] Důvody žaloby jsou:
	a) nezákonný postup při zjištění skutkového stavu,
	b) nesprávné zjištění skutkového stavu,
	c) nesprávné právní hodnocení skutkového stavu a
	d) obcházení zákona.
	[10] Žalovaný poměrně správně identifikoval právní podstatu veřejného prostranství, kterou podepřel správnou citací nálezu Ústavního soudu vydaného pod sp. zn Pl. ÚS 21/02, podle kterého: „s ohledem na jistou archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem, tj. dlouhodobým užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté míry spolehnout, pokud jde o veřejná prostranství, na historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají zpravidla zafixováno užívání těchto statků ́od nepaměti ́, což se týká i eventuálních soukromých vlastníků těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto obecným užíváním, tedy že daný prostor jimi vlastněný za veřejné prostranství považují...“.
	[11] Podle žalobce je povaha veřejného prostranství skutečně mnohdy dána historicky. Určité prostranství sice může být nově vybudováno záměrně jako veřejné, typicky prostavěním podle územního plánu, popřípadě asanací či přestavbou nějakého prostoru, ale v místech, kde existuje spontánně rostlá městská struktura je tomu tak, že určitá historická prostranství jsou od nepaměti vnímána jako veřejná. Na to pak žalovaný navázal úvahou či tvrzením, podle kterého: „Dle Ministerstva vnitra je zřejmé, že z hlediska „historické paměti obyvatel“ je areál Pražského hradu dlouhodobě vnímán jako objekt s určitou mírou regulace vstupu a pobytu.“. Tento závěr ovšem neopřel o jakýkoliv zdroj či o jakýkoliv důkaz, veřejnou informaci, urbanistickou studii, průzkum nebo jakkoliv jinak vyjádřený závěr. Závěr se z hlediska důkazního jeví jako zcela smyšlený či jako absolutní spekulace.
	[12] Otázka, zda určitý prostor je veřejný nebo neveřejný je otázkou, jež je na pomezí stavu skutkového a právního. Jedná se o právní status, který je odvozen z fakticity, se kterou není možné nakládat arbitrárně, nebo z nějakého aktu, který má povahu aktu právního (kolaudace, rozhodnutí o změně využití území apod.), přičemž důsledky tohoto statusu jsou jak faktické, tak právní. Žalovaný nyní vyšel ze skutkového předpokladu, že areál Pražského hradu byl v minulosti vždy po nějakou denní či noční dobu uzavírán a jednalo se vždy, obrazně řečeno o „režimové území“, tedy oblast, které nesvědčí historický status veřejného prostranství.
	[13] Obecně platí, že správní orgán, o to více v situaci, kdy rozhoduje v posledním stupni, musí svá skutková zjištění podložit nějakými podklady. V nyní souzené věci neexistuje jediný odkázaný dokument či zdroj, nebo třeba i osobní vzpomínka, které by tuto skutečnost dokládaly. Zjištění navenek vytváří dojem, že se jedná o ryzí smyšlenku či spekulaci. Takový zásah do pravidel spravedlivého procesu je o to závažnější, že se jedná prakticky o jediný věcný důvod napadeného rozhodnutí. Jde navíc o důvod, se kterým byl žalobce konfrontován až v okamžiku, kdy řízení skončilo.
	[14] Správní orgán prvního stupně formuloval své důvody jinak, přičemž žalobce je v podstatě argumentačně vyvrátil. Na to navázal žalovaný, který přišel s důvodem novým. V okamžiku, kdy jej žalobci sdělil ve svém rozhodnutí, tak ten už neměl možnost se mu bránit. Žalobce pouze na okraj dodává, že zákon ukládá rozhodnout o odvolání do tří dnů, což vylučuje možnost seznamovat účastníka s novým právním názorem a podklady pro rozhodnutí, ale předpokládá to naopak to, že v otázkách podloženosti a přezkoumatelnosti jsou nároky na rozhodnutí, které je konečné a může být překvapivé, stran kvality podloženosti a přezkoumatelnosti o poznání vyšší.
	[15] Žalovaný tak založil své úvahy na neexistujících podkladech, na ryzí smyšlence, na které jako na jediné vystavěl právní argumentaci svého rozhodnutí, přičemž žalobce neměl procesní možnost s touto argumentační pozicí ani polemizovat. Takové rozhodnutí, především pro svou nepřezkoumatelnost, je tedy nezákonné.
	[16] Kromě vadného procesního postupu, jenž neumožňuje přezkoumat s definice více než sporný výsledek, je faktický závěr o tom, že areál Pražského hradu je historicky neveřejným prostranstvím, věcně nesprávný.
	[17] Žalobce má za to, že definice veřejného prostranství může být dána historicky, přičemž orgány veřejné moci mohou do tohoto stavu zasáhnout celkem neomezeně jedním z mnoha způsobů, kterým se rozhoduje o změně využití území nebo o užívání stavby, tedy na podkladě územního plánu v důsledku rozhodnutí o změně využití území, popřípadě v důsledku kolaudace stavby, kterou může být i komunikace. V takovém případě mohou do historického statusu zasáhnout orgány stavební správy, které jej mohou změnit. V případě, že se jedná současně o komunikaci, je možné, aby o možnosti veřejného užívání rozhodly jiné správní orgány, třeba silniční úřad.
	[18] Obecně platí, že stav lze dovozovat z některých evidencí, které mají mnohdy spíše evidenční než konstitutivní význam. Například evidence katastru nemovitostí eviduje příslušný pozemek č. 81 (k. ú. Hradčany) jako ostatní komunikace, což podle přílohy č. 2 příslušné katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. znamená, že jedná o místní nebo účelovou komunikaci, jak tyto pojmy používá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
	[19] Podle tohoto zákona jsou místní komunikace vždy veřejně přístupné (§ 6 odst. 1) a účelové komunikace mají poněkud komplikovanější režim. Pokud je účelová komunikace mimo uzavřený prostor, který slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu, má se za to, že je veřejně přístupná (§ 7 odst. 1). Takový přístup lze omezit rozhodnutím silničního úřadu. Dokud se tak ale nestane, není takový přístup omezen. Žádné takové rozhodnutí vydáno nebylo.
	[20] Pokud je účelová komunikace součástí uzavřeného prostoru, který slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu, tak je z povahy věci veřejnost vyloučena (§ 7 odst. 2). Existuje-li pochybnost, zda se jedná o uzavřený prostor či objekt, rozhoduje silniční úřad. Neexistuje pak právní režim, podle kterého by se rozhodovala pochybnost, zda uzavřený objekt slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele. Jinými slovy, zákon umožňuje silničnímu úřadu posoudit, zda se jedná o uzavřený prostor, ale nikoliv již to, zda slouží potřebám vlastníka nebo i veřejnosti.
	[21] Podle žalobce se nyní nejedná o uzavřený prostor, protože se jedná o část města, která je z definice průchozí a která byla koncipována jako součást pěší komunikační sítě; nejedená se místo, které je určeno výhradně k potřebě vlastníka nebo provozovatele prostoru. To, kromě transitní povahy prostoru, vyvrací především přítomnost (minimálně) dvou významných kostelů určených širší veřejnosti, pobočky České pošty, s. p., restaurace Vikárky, která zde fungovala několik staletí a dalších zařízení obsahujících služby veřejnosti.
	[22] Tyto skutečnosti vyvracejí možnost, že by se jednalo o uzavřený prostor, který slouží výhradně potřebám vlastníka. Jeví se jako neudržitelná myšlenka, že by katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, která představuje historicky prvek české státnosti a národní emancipace, byla v uzavřeném prostoru, který slouží výhradně potřebám vlastníka či provozovatele areálu. Dlužno dodat, že v případě zastavěných ploch uvnitř areálů, včetně zastavěných komunikacemi, pak katastr používá přesnější označení zastavěná plocha a nádvoří.
	[23] Evidence předmětného pozemku jako ostatní komunikace tak svědčí ve prospěch závěru, že se jedná o veřejní prostranství. Označení ostatní komunikace zahrnuje takovou klasifikaci, která vždy implikuje užívání veřejností, s výjimkou uzavřených areálů sloužících výhradně vlastníkovi, které pak v katastru bývají označovány jako zastavěná plocha a nádvoří. O uzavřený areál se při tom s ohledem na povahu míry vnitřního občanského vybavení zjevně nejedná. Dlužno dodat, že stejnou evidenci, tedy ostatní komunikace má například sousední Hradčanské náměstí, o jehož povaze jako veřejného prostranství nikdo nikdy nepochyboval. Katastrální evidence tak svědčí ve prospěch závěru že se jedná o prostranství veřejné.
	[24] O něco zajímavější jsou pak úvahy vedené v kontextu stavebního práva, které je jedním (nikoliv výlučným) nástrojem, jak regulovat nakládání s územím městským prostorem. Žalobce v této souvislosti nesouhlasí s myšlenkou vyjádřenou žalovaným, podle které stavební určení pocházející z počátku 20. století nemůže „předurčit“ využití jednou pro vždy: „Za nepřípadné ovšem považuje Ministerstvo vnitra odkaz na zásady stavebního práva. Jednak z důvodu, že tvrzený účel, který měl platit před cca 100 lety, by byl už provždy neměnný, dále odvolatelem dovozený způsob užívání (dle poslední větší přestavby)“. Žalobce si pro pořádek dovolí určitý exkurs do oblasti stavebního práva a přechodu od neúplné historické ad hoc regulace do regulace současné formální.
	[25] Současné právo předpokládá, že stavbu, kam patří i komunikace, lze užívat pouze v souladu s kolaudací. Území pak lze využívat tak, jak se využívalo doposud, popřípadě v souladu s rozhodnutím o změně využití území, pokud má dojít k jeho změně oproti stávajícímu či historickému stavu. Přechod mezi předpokládaným faktickým historickým stavem a současnou moderní „úplnou regulací“ pak vystihuje § 104 odst. 1 starého stavebního zákona z roku 1967 (zákon č. 50/1976 Sb.), podle kterého platilo, že „Nejsou-li zachovány doklady (především ověřená dokumentace), z nichž by bylo možno zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.“. Současný stavební zákon pak tuto normativní větu doslova opakuje ve svém § 125 odst. 2.
	[26] V případě využití území pak shodný princip platí rovněž od roku 1976, kdy podle stavebního zákona je možné měnit využití území pouze na základě územního rozhodnutí (§ 31 odst. 1 starého stavebního zákona a § 76 odst. 1 současného stavebního zákona). Tento princip respektuje kontinuitu využití území, včetně té historické, a připouští jeho změnu pouze formálním procesem podle současného práva. Od roku 1976 tak nelze sebedelším užíváním území v rozporu s dosavadním využitím území dosáhnout legálně změny využití území a současně není možné měnit kolaudační stav objektu cestou faktické změny užívání stavby, včetně komunikace.
	[27] Nelze ani odhlédnout od toho, že stavební právo od roku 1976 zná pojem uzavřený prostor (§ 14 odst. 4 a § 96 odst. 2 písm. e)); například vnitroblok, uzavřený areál školy apod., ve kterém není k umístění stavby zapotřebí územního rozhodnutí a postačí územní souhlas, protože umístění stavby nezasahuje do práv jiných osob. Tento pojem je vykládán i soudy. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. srpna 2009 vydaným pod čj. 7 As 48/2009 – 79 uvedl: „II. Uzavřeným prostorem je prostor urbanisticky uzavřený, v němž existující stavby slouží určitému účelu užívání (např. areály školské, vnitrobloky) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním zákonem. III. Městský vnitroblok je ohraničen domy, které ho obklopují a uzavírají tak prostor, v němž jsou případně umisťovány další stavby. Jen vnitroblok v tomto smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb.“. Dlužno dodat že současný územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy oblast Pražského hradu také takto nehodnotí.
	[28] Právní závěr žalovaného, že staré stavební určení nemůže předjímat využití stavby či území jednou provždy, tak nemůže obstát. Může a dokonce tak činí, ale je samozřejmě možné jej změnit. Od roku 1976 je to možné pouze na základě přesně upravených procesů, které zavazují každého, a to dokonce i stát. Jsou to procesy, které jsou transparentní a ve kterých má veřejnost, popřípadě dotčené osoby svůj hlas. Argumentační pozice žalovaného, že si správa pražského hradu může podle své vůle změnit z titulu vlastnictví veřejné prostranství na jakýsi soukromý vnitroblok, ve kterém se náhodou nachází národní katedrála, pošta, služby občanské vybavenosti a jiné veřejné instituce, tak nemůže obstát.
	[29] Pokud uchopíme takto vyložené právo, tak oblast Pražského hradu byla, pokud jde o režim situaci „od nepaměti“ veřejným prostranstvím. Už z četby povídek od Svatopluka Čecha se lze dočíst, že vedle tehdy stavěné katedrály existovala hospoda na Vikárce, která měla otevřeno do pozdních hodin, což vylučovalo noční uzávěru, a v nižších částech Pražského hradu, například ve Zlaté uličce, se i běžně bydlelo. V oblasti byly krámy a obchody (dnes by se řeklo provozovny s prodejem zboží) a celý prostor sloužil k obvyklému pohybu lidí bez omezení; k tomu více Čech, Svatopluk: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století. Orbis, Praha 1951 (první publikace v roce 1888). Jakkoliv se jedná částečně o fikci, vylíčení poměrů konce 19. století je zde poměrně věrné a realistické. Fikční rozměr díla se netýká popisné části.
	[30] Zásadní změnou pak prošel Pražský hrad ve 20. a 30. letech 20. století, kdy byl rekonstruován na základě urbanistického projektu prof. Josipa Plečnika, jehož hlavním úkolem bylo učinit z monarchistického sídla sídlo demokratické: „Smysl těchto požadavků je, Hrad učinit sídlem presidenta demokratického; celá úprava Hradu zvenčí a uvnitř musí být prostou, umělecky ušlechtilou, symbolisující ideu státní samostatnosti a demokracie. V témž duchu musí blízké okolí Hradu být regulováno. Národ pohlíží na Hrad jako na věc národní, a proto přeměně Hradu, koncipovaného a provedeného monarchisticky, v Hrad demokratický, musí být věnována pozornost nejen presidentů, nýbrž také vlády.“; citováno ze závěti Tomáše Garriguea Masaryka ze dne 20. dubna 1925.
	[31] Jakkoli lze pojem přeměny Hradu, koncipovaného a provedeného monarchisticky, v Hrad demokratický, vnímat různě, rozhodně se nejedná o jeho uzavření a izolaci. Jednalo se naopak o posílení otevřenosti a prostupnosti celého prostoru. Tato poslední stavební a urbanistická reforma areálu pak zavdává předpoklad jeho užívání do současnosti.
	[32] K tomu je třeba dodat, že je pravda, že ne vždy byl tento stav respektován. V případě německé okupace v roce 1939 byl Pražský hrad obsazen německými vojsky, která zabránila volnému průchodu osob Pražským hradem: „I. nádvoří němečtí vojáci uzavřeli strážemi, takže příchod na hrad byl se strany Hradčan možný jen IV. nádvořím (Průchod I. nádvořím byl uvolněn ve druhé polovině dubna 1939.). Na požádání umožnili však p. kardinálovi průjezd Matyášovou bránou ve dnech velikonočních svátků. Třetí nádvoří uzavřeli strážemi u podjezdu k chrámu sv. Víta a pod chodbou do oratoře. Projíti směl jen ten, kdo se mohl vykázati legitimací, kterou vydalo velitelství 3. sboru. Takové legitimace obdrželi všichni zaměstnanci kanceláře presidentovy. Kontrola dála se liberálně a při vchodu pod balkonem na III. nádvoří vůbec ne.“ citováno dle Zeman, Pavel: 5. březen 1939 a obsazení Pražského hradu. In: Paměť a dějiny č. 2014/02, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, ISSN: 1802-8241, str. 66.
	[33] Tímto aktem faktické změny došlo ke změně veřejného prostoru v prostor neveřejný, protože nacistická okupační moc shodně s žalovaným v této věci dospěla k závěru, že by bylo „nepřípadné“, aby změna Hradu koncipovaného a provedeného monarchisticky v Hrad demokratický, byla „provždy neměnná“. Věcně tento krok pak byl tehdejší nacistickou okupační mocí odůvodněn rovněž shodně jako současné bezpečnostní kontroly, tedy důvody bezpečnostními.
	[34] Byť se jednalo o krok, ke kterému došlo před rokem 1976 a jeho fakticita by tak mohla právně redefinovat obvyklé využití území, nelze na tomuto mocenskému aktu přiznat žádné právní důsledky s ohledem na znění ústavního dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl., vydaného 3. srpna 1944 a republikovaného vyhláškou č. 30/1945 Sb., o obnovení právního pořádku, podle kterého žádné akty okupační moci nemohly založit právně relevantní důsledky.
	[35] Prostor Pražského hradu pak byl veřejně přístupný až do roku 1976, kdy tento stav počal požívat ochrany před faktickou změnou, a pak ani nadále k této změně nedošlo. Tuto situaci potvrdil i žalovaným odmítnutý předpis rozvojového územního (a jiného) plánování, a to vládní nařízení č. 55/1954 Sb., které platí doposud, jež v § 1 doslova následující: „Pražský hrad, sídlo presidenta republiky Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu.“. Normativní význam tohoto předpisu sice žalovaný popírá, s poukazem na to, že se jedná o floskuli, nicméně jeho závěry nemohou obstát, stejně jako je pouhou floskulí v rozporu s právem jeho úvaha, že „[…]z důvodu, že tvrzený účel, který měl platit před cca 100 lety, by byl už provždy neměnný, […].“.
	[36] Jakkoliv lze v dikci předpisu z roku 1954 vypozorovat určité dobové podmínění, představuje tento normativ nepochybně vyjádření vůle, jejíž podstatou je to, že i politický režim, který přišel v roce 1948, jakkoliv byl nedemokratický, respektoval princip demokratického otevření hradu veřejnosti, jak jej definoval stavební záměr z 20. a 30. let 20. století, respektive nehodlal jej funkčně nijak popřít, pouze jej jinak ideově rámovat. Žalovaný sice popírá, že by tento normativ zakládal subjektivní právo každého na vstup, ale tento poměrně zjevný normativ nepochybně v sobě nese vůli zachovat prostory komunikací obecně přístupné veřejnosti.
	[37] Je tedy zjevné, že Pražský hrad byl do roku 1976 s výjimkou krátkého a právně nevýznamného excesu v podobě nacistické okupace, vždy veřejným prostorem. Charakter využití území, jakkoliv nikoliv neměnný, byl v daný okamžik nepochybně dán jako veřejné prostranství a od té doby je z hlediska práva ustálen a chráněn. Měnit je samozřejmě lze, ale způsobem, který předjímá právní řád, přičemž mezi tyto nástroje nepatří jednostranný akt vlastníka, který z užívání kohokoliv nebo všechny vyloučí.
	[38] Žalobci je známo, že v období funkčního období prezidenta Václava Klause započala Správa pražského radu zavírat oblast v noci okolo 23:00 hodiny. Tento akt ovšem nemůže založit změnu charakteru místa, protože nemá žádnou relevanci. Nemá zákonný podklad a nemůže z veřejného prostranství učinit soukromý vnitroblok.
	[39] Obecně se pak má za to, že klíčovým zdrojem, který může do značné míry předurčovat, jestli příslušné území je nebo není veřejným prostranstvím, je územně plánovací dokumentace nebo jí příbuzné podklady. V nyní souzeném případě platný územní plán charakterizuje dané území jako oblast, která je označena kódem ZVO – ostatní (zvláštní komplexy občanského vybavení), což je oblast, kde se předpokládá občanská vybavenost. Její hlavní využití je definováno takto: „Plochy pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy občanského vybavení.“. Z povahy takového regulativu pak plyne, že komunikace, které vedou k takto postaveným stavbám, jež mají sloužit veřejnosti (občanské vybavení), jsou z povahy věci veřejné.
	[40] Odpověď na fakticitu v této oblasti ovšem mohou dát také územně analytické podklady. Územně analytické podklady podle § 26 stavebního zákona „[…] obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").“. Jestliže tedy územní plán představuje určitou vizi nebo „předpis“ do budoucna a nemusí reflektovat současný stav, tak naopak územně analytické podklady, kterou jsou pro tvůrce plánu informací, reflektují současný stav. Jsou popisem současnosti s úředně platným významem.
	[41] Územně analytické podklady jsou při tom dokumentace, která se projednává a její výstup má charakter autoritativního výstupu orgánu veřejné moci. Jejich pořizovatel, kterým je orgán samosprávy vykonávající v přenesené působnosti státní správu, je povinen je projednávat s orgány samosprávy a dotčenými orgány státní správy. Územně analytické podklady po svém vydání a katalogizování jsou pro pořizovatele územního či regulačního plánu nebo vydavatele územního rozhodnutí nadále informačně závazné.
	[42] Současně územně analytické podklady projednané a platné pro území hlavního města Prahy obsahují mimo jiné o pasportizaci území z hlediska veřejných prostranství. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy pak tyto podklady vkládá do veřejně přístupné aplikace, které dokáže takto evidovaná veřejná prostranství zobrazit; aplikace je přístupná na adrese: https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-praha-5000/. Zobrazení dané lokality pak vypadá takto:
	[43] Z mapového výkresu, na kterém je zapnuté zobrazení veřejných prostranství bíle na pozadí fotografického leteckého mapového podkladu, je zjevné, že celé nádvoří Pražského hradu je podle řádně projednaných, platných a závazných územně analytických podkladů veřejným prostranstvím. Území je označeno kódem VPN, což znamená „pěší prostranství“, jak plyne ze současně zobrazené legendy. I podle územně analytických podkladů se tedy jedná o místo veřejně přístupné – o veřejné prostranství.
	[44] Žalobce tedy shrnuje, že příslušné místo historicky, tedy minimálně po zapomatovatelnou část novověku, bylo vždy veřejným prostranstvím. Při poslední konceptuální rekonstrukci bylo rovněž přebudováno jako místo veřejné a veřejnosti přístupné. Tento charakter mu s výjimkou faktické nacistické vojenské okupace neupřel žádný politický režim, včetně režimu, který uzurpoval moc v roce 1948. Od roku 1976 by ke změně charakteru využití území muselo dojít právem předjímaným postupem, ke kterému ovšem nedošlo. Územní plán předpokládá, že místo je (a bude) veřejným prostorem, územně analytické podklady to stanoví a zápis v katastru rovněž. Všechny možné znaky veřejného místa, stejně jako jeho evidenční záznamy jsou tedy dány. Právní titul k omezení takového charakteru, ke kterému prokazatelné dochází, pak dán není.
	[45] Na místo, kde bylo nahlášeno shromáždění, je tak třeba hledět na místo veřejné. Napadené rozhodnutí je tak věcně nesprávné a nezákonné.
	[46] I pokud by bylo zjištěno, že po nějakou dobu, popřípadě stále, byla oblast Pražského hradu uzavírána po dobu nočních hodin, tak tato skutečnost nečiní z takového místa po dobu denních hodin neveřejné místo, ale toto místo zůstává po dobu přístupu jinak prostranství veřejné. Jestliže příslušný zákon uvádí, že [v]eřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, tak časové omezení přístupu do takového prostoru nemá důsledky na charakter místa, kdy je prostor přístupný každému bez omezení.
	[47] Obecně platí, že i veřejné prostranství lze regulovat, co do časově regulovaného přístupu. Případná regulace v podobě omezení přístupu po nějakou dobu pak nečiní z takto regulovaného prostoru prostranství neveřejné. Jestliže jedněmi z typických míst, která jsou veřejným prostranstvím, jsou například tržiště, která jsou prakticky vždy na noc uzavřena, nebo parky, jejichž noční uzavírka je pravidelným znakem jejich provozu, tak z takové skutečnosti neplyne, že by takové místo postrádalo charakter veřejného prostranství.
	[48] Tento názor zastává i odborná literatura, podle které je časově regulovaný a jinak neomezený přístup stále možným definičním znakem veřejného prostranství; více k tomu například Mgr. Karel Černín, Ph.D.: Veřejná prostranství, terra incognita. In: Právní prostor dne 6. prosince 2019: „Poněkud spornější je otázka, zda může být přístup omezen časově. Podle mého názoru fakt, že se park či tržiště ve vlastnictví obce na noc zavírají, není na překážku tomu, aby mohly být považovány za veřejné prostranství. Obezřetněji je však třeba přistupovat k časově omezenému užívání v případě, kdy se sporné veřejné prostranství nachází na pozemku fyzické či právnické osoby. Zde je třeba pečlivě vážit, zda omezením přístupu, byť jen částečným, není zpochybněna vůle dané osoby věnovat svůj pozemek beze zbytku k naplňování veřejného účelu.“; dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/verejna-prostranstvi-terra-incognita#note-1. V nyní posuzovaném případě se ovšem nejedná o pozemek fyzické či soukromé osoby. Jedná se o pozemek státní.
	[49] Žalobce v souladu s citovaným autorem se domnívá, že pouhá časová regulace přístupu nečiní z prostoru prostranství neveřejné. Podmínka „bez omezení“. jak ji uvádí zákon se totiž vztahuje na dobu, kdy vstup přichází v úvahu. Pro názornost lze poukázat například na příklad Františkánské zahrady nebo Kateřinské zahrady v Praze, kterou jsou na noc zavírány, a přitom jsou širší veřejností vnímány jako součást veřejného prostoru. Úvaha žalovaného, že časové omezení ve vstupu vylučuje charakter veřejného prostranství, je pak nesprávná.
	[50] Zákonodárce stanovil určitou ochranu před důsledky práva shromažďovacího, a to ve prospěch obou komor Parlamentu v samotném § 1 odst. 4 shromažďovacího zákona a pak rovněž ve prospěch Ústavního soudu v § 25 zákona o Ústavním soudu. Jedná se o omezení závažné a vyžadující sílu zákona. Zákonodárce pak u vědomí toho, že takovou výjimku může stanovit, rozhodl, že v případě orgánů moci výkoné, včetně prezidenta republiky, takovou výjimku nestanoví.
	[51] Postup, tedy faktické uzavírání Pražského hradu a případné bezpečnostní kontroly, kterým se dosahuje téhož ve vztahu k prezidentu republiky, aniž by se respektovalo, že takovou kompetenci má pouze zákonodárce, je z povahy věci obcházením zákona. Jeho důsledkům pak nelze přiznat právní ochranu.
	[52] Shromažďovací zákon zná různé preventivní zásahy do práva shromažďovacího, jejichž výčet podává jeho ust. § 11 odst. 1. Takovou žalobu pak soud projedná v režimu § 11 odst. 3 shromažďovacího zákona, podle kterého musí, mimo jiné, rozhodnout do tří pracovních dnů od podání žaloby.
	[53] Nyní je napadeno rozhodnutí, kterým se potvrzuje usnesení, jímž se oznámení shromáždění odkládá. Věcně vzato se tím zasahuje stejnou měrou do práva shromažďovacího jako kdyby úřad shromáždění zakázal, protože v důsledku odložení oznámení, nejsou státní správa a policie, jež v terénu výkon práva garantují, připraveny zajistit přístup do místa shromáždění. Do práva konat shromáždění je tak zasaženo a to tak, že je toto právo, jež v sobě subsumuje i právo na výběr místa shromáždění, zcela popřeno. Veřejná správa tak užila jí svěřených nástrojů v podobě napadeného a jemu předcházejícího rozhodnutí k tomu, aby právně i fakticky zabránila konat shromáždění.
	[54] Původní záměr zákonodárce byl takový, že jakýkoliv akt, kterým se oznamovateli jeho ohlášce shromáždění nepropůjčí důsledky v podobě garance legality takového shromáždění, je zásahem do tohoto práva, které podléhá soudnímu přezkumu ve lhůtě tří dnů. Novelou zákona č. 252/2016 Sb. vnesl zákonodárce do zákona možnost odkládat shromáždění, která jsou podle něj vadná. Zákonodárce tím rozhodně nehodlal vytvořit procesní prostor pro zabránění konání shromáždění, jenž by nepožíval ochrany v soudním řízení, a to v režimu třídenního přezkumu. Popíralo by to základní princip ochrany tohoto práva a umožňovalo by to obcházení této soudní ochrany. Napadené rozhodnutí a rozhodnutí jemu předcházející má stejné účinky a faktické dopady jako zákaz zhromáždění.
	[55] Mezeru v zákoně, který nestanoví výslovně, že nyní napadené rozhodnutí je třeba přezkoumat ve stejném režimu jako rozhodnutí dle § 11 odst. 1 zákona shromažďovacího zákona, je třeba překlenout tak, že i nyní je třeba rozhodnout v režimu dle § 11 odst. 3 zákona shromažďovacího zákona. Žalobce má tedy za to, že soud by měl o této žalobě rozhodnout do tří dnů. Pro usnadnění procedury přikládá žalobce k žalobě všechny dokumenty, které jsou součástí spisu. Současně žalobce sděluje, že stejnopis žaloby zasílá i na vědomí žalovanému, aby se s ním seznámil v dostatečném předstihu.
	[56] Žalobce má tedy za to, že orgány státní správy nepřípustně zasáhly do práva shromažďovacího. Odložily oznámení shromáždění, které bylo bezvadné. Svým krokem dosáhly stejného účinku, jako kdyby shromáždění zakázaly. Žalobce se tedy domáhá před soudem ochrany tohoto práva. S ohledem na uvedené navrhuje žalobce, aby soud vydal toto rozhodnutí:
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